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Z Á P I S  

z 21. (mimořádného) jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 7. 8. 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omluveni:  Lukáš Končený 

  

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

PhDr. Květoslava Čelišová 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová 

 

Hlasování o programu: 4,0,0 

Program jednání byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 1 

 

 

1. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský 

 

Mgr. Studenovský: úvodní slovo k předkládaným žádostem  

- návrh na usnesení – v předloženém znění  

 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

480/17 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 8. 9. 2017 v době od 9,00 do 21,00 hodin v lokalitě Lidické náměstí Ústí nad 

Labem, za účelem konání akce „VII. Slavnosti vína a burčáku“, 

b) dne 13. 11. 2017 v době od 10,00 do 21,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí 

Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Svatomartinské víno 2017“ 

c) dne 10. 9. 2017 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Vrchlických sadů Ústí 

nad Labem za účelem konání akce „Nádhera“ 

d) ve dnech 21. 8. 2017 – 27. 8. 2017 vždy v době od 19,00 do 21,30 hodin 

v lokalitě Zahrada Českého rozhlasu Sever Ústí nad Labem za účelem konání 

akce „Divadelní zahrada“ 
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e) dne 13. 10. 2017 v době od 15,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů Ústí 

nad Labem za účelem konání akce „Polívkové sady – Hrnečku vař“ 

f) dne 19. 5. 2018 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě atria Magistrátu města 

Ústí nad Labem za účelem konání akce „Culture UP 2018“ 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

MUDr. Jiří Madar…………………………………. 

 

 

PhDr. Květoslava Čelišová………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 


